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Pressemeddelelse
Råstofskolen ligger hvor Råstofskolen skal ligge
Når tidligere borgmester Jess Svane fra Qaasuitsup Kommunia opfordre Naalakkersuisut til at
genoverveje placeringen af Råstofskolen er det udtryk for total mangel på indsigt i hvad der rent
faktisk foregår på Råstofskolen.
Råstofskolen i Sisimiut ligger – præcis der hvor det er logisk og økonomisk ansvarligt at skolen
ligger og skal ligge.

Råstofskolen i Sisimiut er en ny og moderne skole – der levere uddannelse og kurser i en kvalitet
som vi i Grønland kun kan være stolte af.
Når det indikeres at der ikke sker noget så er det lodret forkert. Der sker så mange aktiviteter på
Råstofskolen – at skolen faktisk allerede er for lille. På årsplan er der mere end 200 elever /
kursister og der har i de seneste 12 måneder været gennemført uddannelse/kurser I:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Common Core (10 ugers kursus)
Maskinfører Surface Mining (4 ugers certificeret kursus)
Maskinfører opgradering (2 ugers certificeret kursus)
Sprængningslederkursus (2 ugers certificeret kursus)
Opfølgningskursus for sprængningsledere (1 uges certificeret kursus)
Kerneboringskursus (6 ugers kursus)
Ingeniørkursus vibrationsmålinger (1 uges kursus)

Alt dette bliver gennemført med en fast stab på kun 9 personer.
Når der ikke uddannes på offshore området er det således ikke Råstofskolen der fejler –
tværtimod.
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Det der mangler er en politisk prioritering af at der skal være uddannelser/kurser på offshore
området – uden penge ingen uddannelse.
Der kommer ikke penge til uddannelse på offshore området bare ved at flytte en velfungerende
skolen – tværtimod så vil man bruge millioner og atter millioner på en evt. flytning – uden at få
andet ud af det end at ødelægge noget der rent faktisk fungere og uden at der fortsat er penge til
offshore uddannelser/kurser.
Har man et reelt ønske om at olieindustrien også skal være for grønlandske medarbejdere – er der
kun en logisk vej at gå – nemlig at det politiske system prioritere det og afsætter midler til
uddannelse på området.
At det giver mening at prioritere offshore området viser erfaringer fra bl.a. Færøerne – hvor man
har investeret massivt i offshore uddannelser, og selvom der ikke er en eneste borerig i farvandet
omkring Færøerne arbejder der i dag mere end 1000 færinger i olieindustrien verden over.
Hvorfor ligger Råstofskolen placeret korrekt?
Råstofskolen ligger ikke bare det rigtige sted i Grønland – men skolen ligger det helt rigtige sted.







Det er en kolossal styrke at en udstyr tung uddannelsesinstitution som Råstofskolen ligger
placeret i midt i landet. De hidtidige erfaringer med miner i Grønland – har vist at levetiden
på minerne undertiden er ganske begrænset. Råstofskolen skal vel ikke flytte hver gang der
åbner en mine eller prøvebores efter olie.
At Råstofskolen ligger i midt i landet giver maksimal udnyttelse, at skolen så ligger sammen
med KTI – giver faglig sparring og mulighed for et meget vigtigt studiemiljø.
På offshore området er der stadig mange undervisningsfaciliteter der skal opbygges, for at
minimerer behovet for at grønlændere skal til udlandet for at få de fornødne
uddannelser/kurser. Facilitetsmæssigt vil det være langt billigere at opbygge disse i
tilknytning til Råstofskolen i enten eksisterende eller nye faciliteter eller en kombination.
Efterforskningen på olieområdet foregår stor set rundt langs hele den grønlandske kyst –
ingen forestiller sig vel, at en uddannelsesinstitution på området skal flytte alt afhængig af
hvilket olieselskab der prøveborer efter olie et eller andet tilfældigt sted.

Vil man gerne have grønlandske medarbejder ind i mine- og olieindustrien er det derimod vigtigt
at:
 Der via forhandlingerne med ”industrien” og selvstyret åbnes op for at råstofskolen kan
uddanne ”ON site”. Således at kurser målrettet den enkelte mine – kan foregå lokalt lige
der hvor minen er.
 Det er ligeledes vigtigt, at der åbnes op for at Råstofskolens instruktørhold kan afholde
kurser ude på kysten ved de enkelte aktører – hvor det er fagligt forsvarligt.

Uddannelserne/kurserne til miner- og olieindustrien er ikke tilfældige banan republik kurser – hvor
man selv kan sætte den faglige standard eller mangel på samme. Der er her tale om et område
hvor det er internationalt anerkendte og certificerede uddannelser og kurser – hvor der stilles
store og håndfaste krav både til undervisningsfaciliteterne og instruktørerne.
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Råstofskolen er en stærk og velfunderet uddannelsesinstitution – der kommer og selvsagt skal
komme HELE Grønland til gode. Det gør skolen rigtig godt i dag.
I Sisimiut Arbejdsgiverforening ser vi frem til at vi kan komme til at tale om uddannelsesindhold og
udviklingen af nye uddannelser/kurser målrettet de kommende vækster hver fremfor en
frugtesløs og indholdsløs debat om placering af tilfældige uddannelsesinstitutioner.
Så en klar opfordring til politikkerne såvel lokale som landspolitikere – bevilg penge til uddannelse
og udvikling og støt op om de uddannelses institutioner vi har – så de bliver bedre og dygtigere til
gavn og glæde for de helt almindelige borgere der ønsker en uddannelse indenfor området.
I stedet for at gå på strandhugst hos naboen – så tænkt nyt.

Spørgsmål vedr. denne pressemeddelelse kan rettes til formanden for Sisimiut
Arbejdsgiverforening:
Lars Møller-Sørensen på telefon 52 61 50 eller lms@nafwa.eu
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